Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Дуров Сергiй Борисович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
73000, м. Херсон, вул. Гiмназична, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ
00380267
5. Міжміський код та телефон, факс
0552494172 0552494172
6. Електронна поштова адреса
head_office@hleb.ks.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
26.04.2018
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://hleb.ks.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

26.04.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2018

60000

43249

139

Зміст інформації:
26.04.2018 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення Товариством правочинiв з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" протягом року щодо поставки товарiв на умовах та за цiнами, що будуть
узгодженi самостiйно головою правлiння з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" на суму, що перевищує 50 % вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, але не бiльше 60 000 000 (шiстдесяти мiльйонiв) грн. по кожному окремому правочину.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останьої рiчної звiтностi активiв Товариства складає 139
%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3020244 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися 3019731 шт., кiльксть що проголосували
за - 3019731, проти - немає.

